
Lales, Tylko Ciebie chcę
1.Nie potrafiłam Cię docenić, gdy byłeś blisko.
Łączyło nas tak mało, a dzieliło wszystko.
Męczące kłótnie, ciągłe kłamstwa, awantury,
Co dzień dzieliły nas coraz większe mury.
Z każdym dniem czułam, że to nie Ty,
Ten o którym co dzień miałam piękne sny,
To nie w tym chłopaku się zakochałam,
To nie te oczy które tak dobrze znałam.
Nie wiedziałam co się z nami tak naprawdę stało,
Dlaczego nasze życie w proch się rozsypało?
Przecież na początku było tak kolorowo.
&quot;KOCHAM&quot; to Twoje ulubione słowo,
Teraz wiem, że musiałam od Ciebie odejść,
Bo co miałam zrobić by temu zapobiec?
Spakowałam rzeczy i poszłam w siną dal,
Została tylko cicha pustka, gniew i wielki żal.

Ref.Chcę Cię mieć zawsze blisko mnie,
To z Tobą chcę być na dobre i na złe,
Chcę Cię poznawać z każdym nowym dniem,
Chce byś był każdym najmilszym snem.

Chcę tylko Ciebie, tylko Ciebie skarbie!
Dla Ciebie mogę walczyć, rozwalić całą armię,
Chcę tylko Ciebie, jesteś moim ideałem,
Wiesz nikogo tak bardzo jeszcze nie kochałem!

2.Dopiero wtedy, gdy naprawdę Cię straciłam,
Zrozumiałam, że to wszystko źle zrobiłam.
Popełniłam błąd, zamiast usiąść, porozmawiać,
Ja trzasnęłam drzwiami, by za nimi płakać.
Gdy wróciłam do domu i opadło to napięcie,
Zobaczyłam na pulpicie nasze wspólne zdjęcie,
Byliśmy tam szczęśliwi jak nikt inny,
Lecz proszę powiedz mi, kto jest teraz winny?
W takich chwilach, nie da się powstrzymać łez,
Teraz nadszedł naszej wspólnej drogi kres,
Kocham Cię do dziś, lecz Ty nie chcesz mnie znać,
Tak łatwo jest coś zniszczyć jednego dnia.
Myślałam, że zapomnę i nie będę tęsknić,
Lecz to jest bardzo ciężkie,
By przestać wierzyć, że nasz związek był jak najtwardszy diament,a
A w jednej chwili pokruszył się jak zwykły kamień.
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3.To, że jestem pasjonatem tych miłosnych tekstów,
To postaram się narzucić to co leży mi na sercu, 
Bo opowieść inna całkiem niż u Lalki,
Moja nadal trwa i muszę o nią walczyć.
Problem mamy taki, że jesteśmy tak daleko,
Tylko mi to nie przeszkadza, popatrz tam na niebo.
Widzisz tą gwiazdkę, którą kiedyś Tobie dałem?
Od tamtej chwili wszystko wydaje się wspaniałe.
Miłości? Nikt nie pokona,nie,
Przy Twoim boku spędzać uwielbiam każdy dzień.



Kocham Twoje włosy, oczy, usta, no i humor,
Bez tego wszystkiego byłbym zabłąkaną duszą.
Może czasem zachowanie moje nie jest zbyt normalne,
Ale taka prawda, tylko KOCHAM CIEBIE SKARBIE!
Mimo wszystkich moich wad, proszę zostań ze mną,
A nie będziesz żałować, obiecuję, na pewno!
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4.Piszę ten tekst, bo jestem pewien,
Że ze wszystkich tu ja chce tylko Ciebie!
Umacniam się w tym z każdą kolejną dobą,
Że do końca życie chcę być właśnie z Tobą!
Chcę byś była obok, nic mi więcej nie potrzeba,
Bo gdy jesteś obok czuję, że mogę dotknąć nieba.
Wiem, że mogę więcej, to TY dajesz mi siłę,
Jesteś spełnieniem tego o czym zawsze marzyłem!
Czym na Ciebie zasłużyłem? Naprawdę nie wiem.
Znów to powtórzę &quot;JA CHCĘ TYLKO CIEBIE&quot;
Tylko TY dajesz mi tyle wiary i radości,
Bym olał przeciwności i zaufał miłości.
Więc posłuchaj mnie teraz i zaufaj moim słowom,
Że najpiękniejsze chwile są te spędzone z TOBĄ.
Kocham każdy Twój gest,
Kocham patrzeć jak się śmiejesz.
I wiesz co? Mój świat bez Ciebie NIE ISTNIEJE.

Ref.Chcę Cię mieć zawsze blisko mnie,
To z Tobą chcę być na dobre i na złe,
Chcę Cię poznawać z każdym nowym dniem,
Chce byś był każdym najmilszym snem.

Chcę tylko Ciebie, tylko Ciebie skarbie!
Dla Ciebie mogę walczyć, rozwalić całą armię,
Chcę tylko Ciebie, jesteś moim ideałem,
Wiesz nikogo tak bardzo jeszcze nie kochałem!

Lales - Tylko Ciebie chcę w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/lales-tylko-ciebie-chce-tekst-piosenki,t,652219.html

